
ÅRSMELDING 2016
Telemark Museum





telemarkmuseum.no ︱ 3 

INNHOLD

Et godt museumsår 4
Mål, verdier, strategier 7
Nøkkeltall 7
Nybygg Brekkeparken 8
Møtestedet 9
Samfunnsminnet 14
Bygningsvernet 20
Administrasjonen 25 
Styret 27
Ansatte 27
Gaveforsterkningsordningen 28
Resultatregnskap 30
Balanse 31
Noter til regnskapet 33
Styrets beretning 36
Revisors beretning 37

Vi iscenesatte hovedhuset på Søndre Brekke under julemarkedet.



4 telemarkmuseum.no

ET GODT MUSEUMSÅR

STATSRÅD PÅ BESØK Onsdag 29. juni ble en viktig 

dag for oss på Telemark Museum. Kulturminister 

Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) inviterte 

seg selv til Telemark Museum, og spesifikt til 

Brekkeparken. Hun var vel informert om våre 

byggeplaner og søknad, og ville se museet med 

egne øyne. Hun hadde også med seg en million 

kroner i gaveforsterkningsordning. 

EMIPIRE-JUVEL Telemark Museum har ansvar for 

mange antikvariske bygg. De både ønsker og må vi 

ta vare på, slik at fremtidens generasjoner også kan 

glede seg over fortidens praktfulle byggverk. 

Ulefos Hovedgaard er en empire-juvel som i løpet av 

2016 har fått fasader, vinduer og søyler restaurert. 

Den skinner nå som aldri før! 

NYBYGG Hovedsaken i år har vært arbeidet med 

å realisere nytt museumsbygg i Brekkeparken, 

og vi er kommet mange skritt nærmere. 

Arkitektkonkurransen som kom i gang på 

forsommeren ga oss fem flotte forslag. Etter en 

grundig juryprosess endte vi opp med en soleklar 

vinner: “VEV – fortid møter fremtid” tegnet av 

landets eldste arkitektkontor, Børve Borchsenius 

Arkitekter AS i Porsgrunn. 

Mangelen på et utstillings- og formidlingsbygg 

er det største hinderet på veien til et skikkelig 

museumsløft for vår region. Nytt bygg er nødvendig 

for å formidle våre samlinger og vår kunnskap. 

De ansatte har et stort behov for funksjonelle 

arbeidsplasser, og museets stab har for

 lengst vokst seg ut av administrasjonsbygget 

fra 1934. 

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (t.h.) besøkte oss i mai. Her er hun sammen med skiensordfører Hedda Foss 
Five og museumsdirektør Jorunn Sem Fure.
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Et godt teamarbeid med museets egne fagfolk, 

innleide spesialhåndverkere og god støtte fra 

kulturvernmyndighetene har gjort dette mulig. Også 

innvendig har huset fått et løft; havesalens vakre 

og unike veggmalerier er omsorgsfullt restaurert og 

omfattende malerarbeider er utført. 

STOR TAKK Restaureringen av Ulefos Hovedgaard 

er muliggjort ved hjelp av bidragsytere fra privat og 

offentlig sektor. Vi kan ikke få takket giverne nok! 

Gavene har også utløst gaveforsterkningsmidler fra 

staten, og prosjektet er utvidet til langt mer enn det 

planlagte. 

NYTT VERKSTED Kjøpet, innredningen og 

innflyttingen i nytt verksted i Bratsberggt. 22 var 

fjorårets store løft for Bygningsvernet. 

Håndverkerne har fått moderne og gode 

produksjons- og arbeidsforhold, HMS-sikre lokaler 

og gode romslige lagerrom. 

Verkstedet er blitt en arbeidsplass som har økt 

arbeidsgleden og bedret effektiviteten. 

Bygget gir spennende muligheter for utviklingen 

av bygningsvern i fremtiden. Museene bør spille 

en mer sentral rolle i rekruttering og opplæring i 

fagene som trengs for at Telemark skal kunne stå 

godt rustet til å ta vare på sin mangfoldige og rike 

bygningsarv. 

AKTIVT PUBLIKUM Sett fra publikums side, er 

det de store arrangementene som har preget 

inntrykket av Telemark Museums formidlingstilbud. 

Ved å åpne parken for store arrangement, og 

samtidig åpne hus og utstillinger for kulturhistorisk 

formidling og aktivitet, gir vi publikum en mulighet 

til å delta aktivt og få gode museumsopplevelser i 

stemningsfulle omgivelser.

17. mai-feiring, Bunadsdagen og Aktiv 

Senior i samarbeid med blant andre Telemark 

fylkeskommune og Rotary, er blant de store 

sommeraktivitetene i Brekkeparken.

På høsten strømmer tusenvis til Skrekkeparken og 

Julemarked i Brekkeparken. 

NYE UTSTILLINGER Også på Henrik Ibsen 

Museum, Porselensmuseet og Kittelsenhuset har vi 

hatt arrangementer og gode tilbud til barn. På disse 

tre museene har vi også tilbudt nye utstillinger. På 

Kittelsenhuset viste vi Kittelsens originalillustrasjoner 

til sagaen om Hellige Olaf (Elisabeth Schøyen, 

1897). På Henrik Ibsen Museum åpnet vi utstillingen 

«Ibsen og familien» som viser gjenstander, brev og 

foto av familien rundt forfatteren. I Brekkeparken 

ble den nye parkutstillingen «Tidsvinduer» avduket 

i mai, den viser glimt fra vårt rikholdige arkiv. På 

Ulefos Hovedgaard var det byggearbeid, men vi 

valgte likevel å holde åpent, og publikum kom! 

Porselensmuseet gikk fra prosjekt til prøvedrift 

i juni, og vi hadde en aktiv sommersesong med 

mange aktiviteter, gjesteutstillinger og skolebesøk. 

Ombygging av lokalene, for bedre mulighet til 

å lage temporære utstillinger og konsentrere 

butikkdriften, har gitt gode resultater. Utviklingen 

av konseptet, driften og aktiviteten pågikk hele 

året. Først fra høsten var det mulig å få på plass en 

liten stab som er dedikert til dette museet, noe som 

er helt nødvendig for kontinuitet og kapasitet til å 

utvikle museet. Finansiering av drift er ikke sikret, og 

vi jobber videre med det i 2017. 

SKOLEFORMIDLING Noe av det viktigste Telemark 

Museum driver med er formidling til skoleelever. Vi 

ser på barn og unge som en viktig målgruppe for 

formidling av kulturhistorisk kunnskap. De barna vi 

klarer å engasjere med levende formidling, håper 

vi å kunne ønske velkommen tilbake som voksne 
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museumsbesøkende med sans for kulturarvens 

betydning. Kanskje de også vil få en ansvarsfølelse 

for å ta vare på den? I løpet av 2016 har nær 

5.000 skolebarn opplevd myter og mystikk i 

gamle stuer, 1814-historie, Ibsens diktning, besøkt 

porselensfabrikkens «direktør» Kay O. Leira på, fått 

møte Kittelsens troll, opplevd okkupasjonshistorie 

og kystkultur og mere til. 

ARKIVARBEIDET På Brekke har vi bygget om 

det såkalte Bondebygget i Øvregate 39 til Arkiv. 

Arkivet er på vei til å bli et senter for privathistoriske 

papir- og fotoarkiver i nedre Telemark. Her ønsker 

vi studenter, forskere og publikum velkommen til å 

bruke samlingene.

FORSKNING 2016 ble et aktivt forskningsår. 

Det ble inngått avtale med Museumsforlaget om 

utgivelse av monografien Familien Ibsen. Utgivelsen 

er resultat av Jørgen Haaves mangeårige forskning 

på familien Ibsen.  Forskingsresultatene er formidlet 

underveis ved et stort antall foredrag, medieoppslag 

og annen oppmerksomhet. At vi fikk besøk helt fra 

California, av en kunstsamler som hadde kommet 

over Ibsen-relaterte portretter fra det gamle Skien, 

var et av årets høydepunkt.

EVIGHETEN På museet arbeider vi med 

evigheten som perspektiv. Vi søker å bevare 

gjenstandsmateriale og bygninger som har blitt 

skapt i en fjern fortid inn i en uendelig fremtid. 

Samtidig er vi i høyeste grad en del av den 

pulserende nåtiden og det er der vi møtes – ikke 

sant? Ser vi deg snart?

Jorunn Sem Fure

På Henrik Ibsen Museum fikk vi på plass en 3D-variant av bymodellen. Den er fin å bruke i formidlingen av Henrik Ibsens oppvekst i Skien. 
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Telemark Museum står i en brytningstid når det 
gjelder oppfatninger om hva museenes samfunns-
oppdrag er og hvordan de skal arbeide for å oppfylle 
det. Det gjør at museets arbeid med å definere sam-
funnsoppdraget, må skje i en løpende dialog med de 
nasjonale kulturpolitiske føringer og styringssignaler, 
med publikum og med samarbeidspartnere. De over-
ordnede verdiene museet baserer seg på, er å være et 
profesjonelt, samarbeidende og dynamisk museum. 

Telemark Museum har satt seg viktige mål som skal 
nås gjennom en langsiktig strategi. Realisering av ny-
bygg, sikring av midler og støtte for drift og utvikling 
av Porselensmuseet og intensivering av forskning og 

formidling av Ibsens oppvekst er blant de viktigste 
konkrete målene på kort sikt. 

Museets ansatte strekker seg etter de museums-
faglige normene som er beskrevet i ICOMS regelverk 
og deltar i nasjonale museumsfaglige nettverk. 

Vi jobber systematisk med å heve kvaliteten på arbei-
det vårt og med å synliggjøre resultater.  

NØKKELTALL

MÅL, VERDIER OG STRATEGIER

ØKONOMI 2016 2015 2014 

Driftstilskudd fra staten 13 520 000 13 276 000 13 022 000 

Drifts- og prosjekttilskudd fra fylket 7 938 865 5 514 505 5 577 514 

Drifts- og prosjekttilskudd fra kommunene 6 921 548 5 137 257 4 678 286 

Kommunale tjenester 1 720 872 1 757 142 1 530 560 

Lønn og sosiale kostnader 22 300 536 21 495 505 20 097 883 

Årsresultat 392 401 185 820 - 139 622 

Publikasjoner - - 4* 

Utstillinger (nye) 11** 5 3 

Årsverk 31,59 31,57 30,36 

*Tallet inkluderer bidrag til bøker gitt ut av andre.
** Tallet inkluderer utstilling på DuVerden og på Bamble rådhus
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Arbeidet med utredning av nytt museumsbygg i 
Brekkeparken ble igangsatt i 2014 og avsluttet 30. 
november 2016. En rekke faser er gjennomført, som 
utarbeidelse av romprogram, funksjonsanalyse, finan-
sieringsplan, oppstart reguleringsplan og planmøter 
med vernemyndighetene. 
 

VIKTIGE MERKNADER Søknad til departementet 

om statlig delfinansiering har vært et viktig 

dokument i utredningsarbeidet, og ble sendt 28. 

februar, for øvrig som en oppfølging av tilsvarende 

i 2015. Staten har ikke bevilget penger til det nye 

museumsanlegget, men hadde i Statsbudsjettet for 

2016 en omfattende merknad. På slutten av 2016 

ble Statsbudsjettet for 2017 lagt fram. Også denne 

gang uten midler, men med ytterligere forsterket 

merknad om behovet for å avklare situasjonen med 

nytt museumsbygg i Skien.

FEM FORSLAG Prosjektet har i 2016 gjennomført en 

omfattende arkitektkonkurranse. Konkurranseformen 

har vært prekvalifisering av arkitekter til plan- og 

VEV- fortid møter fremtid.

designkonkurranse. Valget av deltakere skjedde etter 

åpen prekvalifisering. 23 søkere/grupper meldte seg, 

fem ble valgt til å delta.

VEV – FORTID MØTER FREMTID Juryen kom 

enstemmig fram til at prosjekt “VEV – fortid møter 

fremtid” var det beste, og dermed vinner av 

konkurransen. VEV utmerket seg ved at det er et 

godt gjennomarbeidet prosjekt i alle ledd. Vinner 

ble Børve Borchsenius Arkitekter AS i Porsgrunn. 

I forbindelse med arkitektkonkurransen tilbød vi 

åpne visninger for naboer og publikum, der alle fem 

prosjektene ble godt synliggjort.

SATT AV MIDLER I desember 2016 gjorde Skien 

kommune et viktig budsjettvedtak, politikerne 

satte av 25 millioner kroner til framtidig søknad om 

finansiering av nybygg. Telemark fylkeskommune 

satte også av midler til byggefond både i 

2015 og 2016.

NYBYGG I BREKKEPARKEN
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Leder: Christine Hermansen
Stillinger: 9 faste årsverk, 19 sesongansatte

MÅL Formidlingsavdelingens overordnede mål er å 

bidra til å oppfylle Telemark Museums visjon om å 

være et bærekraftig, aktuelt og utviklingsorientert 

museum. Møtestedet jobber for å gi publikum 

meningsfylte og tilpassede opplevelser! Vi byr 

på en rekke arrangementer og utstillinger, og via 

gjenstander, arkivalier og steder får vi fortalt våre 

historier og fortellinger.
  

VELLYKKEDE ARRANGEMENTER I løpet av året 

har vi hatt mange vellykkede arrangementer – både 

store og små. 17. mai, Skrekkeparken og Julemarked 

i Brekkeparken er våre største arrangementer, både 

Julemarkedet i Brekkeparken fikk besøk av rundt 4.000 gjester og Karianne solgte mange glasserte epler.

MØTESTEDET

når det gjelder jobb og ressurser vi legger ned, og 

også målt i publikum. 

BESØKSTALLET ER STABILT De siste årene har 

publikumstallene til museer og arrangementer 

økt, og det er gledelig å se at tallet stadig går noe 

opp. På Henrik Ibsen Museum har vi hatt en liten 

økning fra 2015, og i Brekkeparken er det stabilt 

fra året før. Ulefos Hovedgaard har hatt omfattende 

restaurering pågående hele sesongen, likevel har 

besøkstallet gått opp. På Kittelsenhuset har det vært 

høye publikumstall de to foregående år, populære 
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byvandringer har dratt tallet ekstra godt opp. I 

år prioriterte vi ikke dette. Dermed ser det totale 

besøkstallet ut til å ha gått ned, men ordinære 

museumsbesøk har holdt seg stabilt. 
Porselensmuseet har hatt sitt første ordinære driftsår 
(åpnet i mars 2015), og rundt 3.000 har besøkt 
museet. 

KONKRETE TALL Tallene i oversikten under viser 

de personene som har kjøpt billett og vært med på 

omvisning, vandring eller arrangement. Også de som 

har gått inn i museene våre og har vært i kontakt 

med museumsvertene er med i tallene. Det som 

ikke kommer fram i denne oversikten, er det mange 

titusen som bruker friluftsmuseet, sceneanlegget og 

kafeen i Brekkeparken, og også parkene på Ulefos 

Hovedgaard, Venstøp og på Berg. 
I tallet 40347 skjuler det seg en gjestegruppe vi er 
spesielt glade for: Vi har gitt 4944 skoleelever peda-
gogisk tilbud i løpet av 2016!

PUBLIKUMSUNDERSØKELSER I 2017 vil vi jobbe 

med publikumsundersøkelser. Vi ønsker å finne 

ut hvem som besøker oss, hvor de kommer fra 

og hvordan de fikk vite om oss. Har vi kunnskap 

om gjestene våre, er det lettere å nå dem via 

markedsføring. 
 

MUSEUM    2016 2015 2014
Ulefos Hovedgaard   3978 3215 4032
Henrik Ibsen Museum 6022 6085 4120
Brekkeparken              24956     24550     22921
Kittelsenhuset (Kragerø) 1818 2710 2522
Brevik Bymuseum    292   420 1002
Cudrio Sjøbod    207   155 1163
Porselensmuseet  3074 2332 3000

TOTALT                40347     39499    35760

Ibsenlabyrinten gikk som vanlig i 2016. Her vises scener fra Vildanden. 
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PLANER Avdelingen Møtestedet arbeider etter de 
styrende dokumentene Arv og Attraksjon Strategisk 
plan 2015-2022, det årlige Tilskuddsbrevet fra Kul-
turdepartementet, tilskudd fra Telemark fylke, kom-
munale kulturplaner og den siste museumsmelding-
en, St.meld.49 (2008-2009) Framtidas museum. 
I Framtidas museum er hovedmålet for museenes 
formidling at «Museene skal nå publikum med 
kunnskap og opplevelse og være tilgjengelige for 
alle». Det innebærer målrettet tilrettelegging for ulike 
grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk 
refleksjon og skapende innsikt.
Gjennom vår formidling, våre arrangementer og 
utstillinger strekker vi oss mot disse idealene.

SESONGEN 19 dyktige omvisere var ansatt hos oss i 

sesongen; sommerens gjester ble vel tatt imot. Vi har 

fått svært gode tilbakemeldinger fra publikum – ros 

er gitt direkte på stedet, men det har også kommet 

eposter og telefoner fra fornøyde gjester. 
Vi hadde som i 2015 helårsåpent på Porselensmu-
seet, med åpningstid fra onsdag til lørdag. I som-
mermånedene hadde vi åpent hver dag, slik vi har 
på de andre visningsstedene. 1. mai åpnet vi Henrik 
Ibsen Museum, Brekkeparken og Brekkeparken kafe. 
1. juni åpnet Ulefos Hovedgaard, og 11. juni ble 
Kittelsenhusets dører låst opp for sommeren. 

SKOLETILBUD Telemark Museum byr på til sammen 

rundt ti tilbud til skolene i vertskommunene. 
Vi strekker oss langt for at flest mulig elever blir 
kjent med «sitt» museum, vi er også opptatt av at så 
mange som mulig får økt kunnskap om Henrik Ibsen, 
og inviterer derfor elever fra nabokommunene. 
 
PÅ ALLE MUSEER I løpet av 2016 har vi gitt disse 
tilbudene til barn og unge i våre vertskommuner: 
Fiskesprell på Cudrio i Bamble, Grenland i krig, Brevik 
Bymuseum og Kay O. Leira på Porselensmuseet. 
I Brekkeparken har vi hatt Byggeklosser, Myter og 
mystikk og Jul på Brekke. Dramatikerens hemme-
lighet og Ibsenlabyrinten har gått som vanlig på 
Henrik Ibsen Museum, og Kulturslusa var tilbudet på 
Ulefos Hovedgaard. 
I tillegg tilbød vi dukketeater for barnehager på Hen-
rik Ibsen Museum, og flere klasser ble tatt vel imot på 
Kittelsenhuset i starten av sesongen.

BILLETTINNTEKTER Vi profesjonaliserer tilbudene 
våre kontinuerlig, og skal man ha kvalitet, må man 
regne med at det koster. De over 40.000 gjestene har 
gitt oss noen kroner tilbake i inngangspenger, men 
fordi vi vil være et tilbud for så mange som mulig, 
velger vi å holde lave priser. I 2016 hadde vi 1,1 
millioner kroner i billettinntekter. 

PUBLIKUMSVINNERE Vi har satset på tre store 
arrangementer i år. Det er 17. mai, Skrekkeparken og 
Julemarked i Brekkeparken. Alle tre arrangement-
ene har befestet seg som en tradisjon hos mange. 
Skrekkeparken er også på folks lepper, og i år feiret 
vi mørketida i tre dager. 3.630 besøkte oss og betalte 
seg inn, selv om den tredje dagen regnet vekk. Årets 
julemarked trakk rundt 4.000 gjester, med stort og 
smått. Brekkeparken er av skiensfolk et foretrukket 
sted for rekreasjon, kulturopplevelser og hygge – det 
er hit de tar med gjester, viser en ny kulturbruk-
sundersøkelse Skien kommune har fått gjennom-
ført. Vi ønsker å få folk til å besøke selve museet i 
Brekkeparken – hovedhuset og stuene – ikke bare 
den vakre parken. Dette jobber vi videre med neste 
sommer. 

Nes nasjonale leikarring var med på Bunadsdagen i mai. 

På Porselensmuseet er samarbeidet med både Porsgrunn kommune, 

Kunsthall Grenland og Porsgrunds Porselænsfabrik viktig.
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FORMIDLING PÅ ARRANGEMENT Vi jobber stadig 
mer med formidling på arrangementene, vi ønsker 
at også et arrangementsbesøk skal oppfattes som 
et museumsbesøk. Under julemarkedet hadde vi 
formidling i tre av bondestuene i parken, og også i 
hovedhuset. Vi viste hvordan jul har blitt feiret hos 
rike og fattige til ulike tider, og iscenesatte arenaene. 
Også på Skrekkeparken satset vi mer på formidling, 
med liv i stuene.
I tillegg til de tre store arrangementene har vi hatt en 
rekke mindre arrangementer, tilbud til barn, 
vandringer og foredrag. Vi har hatt fire arrange-
menter i rekken Lørdagsbarn, som er et tilbud Skien 
kommune gir til barn. 

IBSENFORTELLINGER I NY IBSEN-APP På Henrik Ib-
sen Museum jobbet vi videre med utstillingen i låven. 
Fotoutstillingen Ibsens barndomsby ble supplert med 
Ibsen og familien. Gjenstander, brev og bøker knyttet 
til forfatterens familie ble satt inn i en kontekst. En 
fortelling skrevet og formidlet på lydfiler av Ibsen-for-
sker Jørgen Haave kompletterte utstillingen. Vi fikk 
også laget en kopi av bymodellen fra 1958, en mod-
erne 3D-variant. Modellen viser byen slik den så ut da 

Henrik Ibsen bodde her, før bybrannen i 1886. 
Den største satsningen var likevel vår app: HENRIK 
IBSEN. Den ble publisert på App-Store i juni, og er 
utviklet av det danske firmaet Redia. Tanken er at folk 
kan vandre i Ibsens barndomsby uten guide, og få 
informasjon om forfatteren hvor enn du er i verden. 
Appen er både på norsk og engelsk. Målet er at den 
også er tilgjengelig for androide telefoner og brett i 
2017.

GJEST FRA PORTUGAL Kittelsenhuset hadde åpent i 
omtrent to måneder også denne sesongen. I tillegg til 
originale illustrasjoner fra Hellige Olaf-serien til Theo-
dor Kittelsen, hadde vi en spennende gjestekunstner 
fra Portugal. enVide neFelibata jobber med noe han 
kaller Mail Art, og vi satte hans kunst i sammenheng 
med  Kittelsen som postkortkunstner. Vi hadde også 
et populært tilbud med framføring av Ibsens Terje 
Vigen – noe skuespiller og vår omviser Carl Holte 
Aarø sørget for. 

I 2016 fikk vi vår andre app: HENRIK IBSEN, her vist av publikumsansvarlig Silje Honningdal.



telemarkmuseum.no ︱ 13 

HUMPLETE FOR PORSELEN Driften av 

Porselensmuseet har vært lite forutsigbar, siden de 

økonomiske rammene ble gitt underveis. Vi har 

likevel valgt å jobbe med Porselensmuseet som om 

det er en permanent drift, bare på den måten går 

det framover. En av våre formidlere har gått over i 

stillingen driftsansvarlig på Porselensmuseet.  I løpet 

av året har gode 3.000 besøkt museet. Vi har hatt 

skoleklasser på besøk, flere lag og organisasjoner 

og vi hadde blant annet et sommertilbud til unger 

med keramiker Henrik Rasmussen. Vi hadde også 

seminar med Tias Eckhoff som tema. Samarbeid 

med kommunens porselenskoordinator og Kunsthall 

Grenland har hatt stor betydning. På tampen av 

året gjorde vi en ombygging, for å gjøre butikken 

mer attraktiv, og for å få et godt utstillingsrom for 

skiftende utstillinger. Når vi kikker inn i 2017 vet vi 

fortsatt ikke om vi har bevilgende myndigheter på 

laget for framtidig drift. 

DIGITAL FRAMGANG Facebook er fortsatt en 

av våre viktigste kanaler for å nå fram med våre 

budskap. Når året går mot slutten er det 3.700 som 

liker Telemark Museum på Facebook, 1.390 liker 

Porselensmuseet, 1.015 liker Henrik Ibsen Museum. 

På Instagram har Telemark Museum 1.030 følgere og 

besøkende på www.telemarkmuseum.no er stabilt 

fra i fjor med rundt 130.000 visninger. Arbeidet 

med å lage ny nettside er i gang, og det er håp 

om at et nytt utrykk vil gjøre det enklere for folk å 

finne den informasjonen de trenger. Ny nettside blir 

forhåpentligvis lansert før neste sesong er i gang. 

ER INTERESSANTE De siste årene har vi fått 

overveldende stor oppmerksomhet fra pressen, 

så også i 2016. Vi takker både lokale, regionale 

og nasjonale medier for at de finner arbeidet 

vårt interessant. Det har stor betydning for vårt 

omdømme.

Oppslag i Varden 12. mai 2016

GODT SAMARBEID Vi takker samarbeidspartnere 

for den innsatsen de gjør for at vi skal ha et godt 

museumstilbud i nedre Telemark. Vi tenker da spesielt 

på vertskommuner, Telemark fylkeskommune, 

og ikke minst Visit Grenland og Visit Telemark og 

Kunsthall Grenland. 
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Leder: Ellen Rodvang
Stillinger: 7,3 faste årsverk, 1,3 prosjektstillinger

REGISTRERINGER – tall fra Primus  
Økning og nedgang
fra 31.12.2015 til 31.12.2016

Gjenstandsregistreringer
Økt fra 65.914 til 72.829   
Reviderte gjenstander    
Økt fra 5.052 til 5.388
Gjenstander med bilde
Gått ned fra 23.725 til 21.722 *
Ant. gjenst. på Digitalt Museum 
Gått ned fra 15.401 til 14.531 *
Ant. Foto Digitalt Museum
Gått ned fra 17.693 til 16.787*
* Bø Museum gikk ut av Telemark Museum 1. januar 2016. 

Derfor er det nedgang i tallene.

MÅL OG OPPGAVER Hovedoppgavene våre 

er forvaltning av samlingene – arkiver, foto og 

gjenstander, og dokumentasjon, forskning og 

publikasjoner. Vi jobber for å gi samlingene bedre 

fysiske bevaringsforhold, bedre registreringer og mer 

dokumentasjon. Da får publikum bedre tilgang til 

samlingene, blant annet gjennom Digitalt museum. I 

2016 har vi arbeidet mye med en ny og omfattende 

samlingsplan. Den inkluderer samlingsutviklingsplan, 

policyer og prosedyrer i tråd med verktøyet Spectrum. 

Forvaltningsverktøyet kom på norsk høsten 2016. Vi 

gleder oss til å ta den i bruk i 2017!

Samfunnsminnet inviterte til Arkivdagen – Da klokka klang. Fra venstre: Tor Erling Naas, Ellen Rodvang og Tor Kjetil Gardåsen. 

SAMFUNNSMINNET
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SAMLINGSFORVALTNING I samlingsforvaltning 

inngår bevaring og registrering av gjenstander, foto, 

arkiv og trykt materiale. 

GJENSTANDER 31.12.2016  har vi 

forvaltningsansvar for rundt 140.000 gjenstander. 

65.914 av disse er i løpet av året innført i museets 

database, Primus. På magasinet blir de rengjort, 

registrert, fotografert og plassert i rene lokaler eller i 

utstillinger.

 

DIGITALT MUSEUM Registreringene blir også 

publisert på digitaltmuseum.no. I 2016 har vi 

31.475 registreringer, 1.122 av disse er nye og 514 

gjenstander er revidert. Revisjon av en gjenstand tar 

like lang tid som en ny registrering. Vi har lagt ut 744 

gjenstander på Digitalt Museum i løpet av 2016. 

MANGE OPPGAVER Det var 2,6 årsverk tilknyttet 

magasinet. De ansatte har i hovedsak ansvar for 

samlingene, utlån, forespørsler og rengjøringsrutiner 

ved sommeråpning i utstillinger. I 2016 har vi særlig 

arbeidet med samlingene fra Ulefos Hovedgaard, 

Kragerø, Ibsen-relaterte gjenstander, PP-gjenstander 

og tekstilsamlingene. For eksempel er tekstilene 

i kirkesamlingen på Brekke tatt ned og revidert. 

Geologisamlingen til Geologiforeningen i Grenland, 

som har stått i utstilling på Brekke, ble tilbakeført.

SAMLINGSPLAN 2017-2024 Arbeidet med en ny 

og helhetlig samlingsplan for museet har hatt høy 

prioritet i 2016. Magasinansvarlig Kari Bjercke har 

vært prosjektleder og hatt med seg en arbeidsgruppe 

også med representant fra Bygningsvernet og 

Møtestedet. Befaringer med kartlegging av 

samlingenes oppbevaringsforhold og tilstand på 

Ulefos Hovedgaard, Henrik Ibsen Museum, Brekke og 

i Bamble har vært viktig del av grunnlaget for planen 

og de utfordringer vi peker på der. 

FORSKNINGSPLAN 2017-2024 Gruppen som har 

arbeidet med ny forskningsplan har bestått av tre 

medarbeidere fra vår avdeling, under ledelse av 

direktøren. Begge planene er nær ferdigstilt i 2016 

og skal behandles i styret primo 2017.

GODE ARBEIDSPLASSER Arbeidet med å 

etablere gode lokaler for arkivarbeid i første etasje 

i Bondebygget på Brekke ble startet opp høst 

2015 og ferdigstilt 2016. Bjørn Helgedagsrud ledet 

prosjektet. Oppfølging, flytting og innredning har tatt 

mye tid i 2016. Lokalet har kontorer for ansatte og 

arbeidsplasser for publikum. I tillegg er det etablert et 

mindre arkivmagasin med rullereoler. En profesjonelt 

utstyrt avdeling for rengjøring og muggsanering av 

gjenstander, fotografier og arkivmateriale er også 

på plass. Et stort og fleksibelt fellesareal har gitt 

museet et nytt forsamlingssted for både interne og 

eksterne arrangementer. Ferdigstillelsen ble markert 

med åpningsfest for alle ansatte. Det tidligere 

Bondebygget går nå under navnet Arkiv. Nå gjenstår 

rehabilitering av loft og kjeller i forbindelse med 

nybyggprosjektet. 

Samfunnsminnet har endelig fått sitt Arkiv i Øvregate 39. Her setter 

arkivarene Charlotte Andersen og Kirsten Tangen PP-arkivet på plass.
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Årsakene er små ressurser, langvarige sykemeldinger 
i staben og at arbeidet med nye arkivlokaler har tatt 
mye tid. Arkivlokalet er en forutsetning for å kunne 
løse oppdraget vårt på dette feltet. Vi har også priori-
tert å bruke midlene først og fremst for å få ordnet 
og registrert arkivmateriale/ digitalisert foto. 

PRIVATARKIV Telemark Museum har nær 

1.600 hyllemeter arkivmateriale. Arkivene 

omfatter materiale fra bedrifter, lag, foreninger 

og organisasjoner, næringsliv og privatpersoner. 

Antallet henvendelser fra publikum har gått ned 

fra i fjor. Totalt i år har museet mottatt og besvart 

ca. 35 henvendelser. Vi finner det vanskelig å ta inn 

privatarkiver av stort volum før kjelleren i arkivbygget 

er rehabilitert og innredet som arkivmagasiner.

Tidkrevende Aall Arbeidet med Aall-arkivet fra 

Ulefos Hovedgaard fortsatte i 2016 og har vært svært 

tidkrevende. Arkivet er flyttet til Skien fordi det ble 

funnet mugg på annet materiale i samme rom på 

Ulefos Hovedgaard.

Fotografier fra samlingen etter Hans Tveito er registrert i Digitalt Museum

ARKIV PÅ PRØVE Telemarksarkivet har vært i 

prøvedrift siden høsten 2015 og gjennom 2016 

med fylkeskommunal støtte og museets egenandel. 

Målet er at institusjonene skal styrkes med sju nye 

arkivarstillinger innen privatarkiv og foto, Telemark 

Museum med tre av dem. Finansieringen er tenkt 

som et spleiselag også med kommunale og statlig 

bidrag. Det ser foreløpig ikke ut som det kommer 

noen løsning på manglende driftsmidler. Verken 

vertskommunene eller staten har gitt positive signaler 

på sin andel.
Telemarksarkivet er initiert av Telemark fylkeskom-
mune til erstatning for et fylkesarkiv for foto og priva-
tarkiver. De tre museene i Telemark er gitt oppdraget 
å bevare og ordne privatarkiver fra fylket.  Det er 
basert på samarbeid i en løst organisert struktur med 
arkiver på hvert av de tre museene, men med felles 
aktiviteter, felles nettportal og arbeid mot en helthet-
lig bevaringsplan for privatarkiver Telemark.  Arbeidet 
med bevaringsplan ble startet opp mot slutten av 
2016, men mangler fortsatt vesentlig finansiering for 
å kunne gjennomføres. Flere oppgaver innenfor Tele-
marksarkivet har hos oss ikke blitt prioritert i 2016. 
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Idretts-arkiv Hele Telemark idrettskrets arkiv er 

ordnet og registrert. Foruten selve idrettskretsen var 

det arkiver etter fotballkretsen, handikappkretsen, 

bandykretsen, bedriftsidrettskretsen, gymnastikk- 

og turnkretsen, orienteringskretsen, skikretsen 

og sykkelkretsen. I Brevik har arkivet etter Brevik 

sanitetsforening blitt ordnet og registrert. I alt er 17 

arkiver ordnet, katalogisert og registrert og publisert 

på arkivportalen.no. Det utgjør ca. 60 hyllemeter. Vi 

har også bistått /veiledet Lunde sogelag med ordning 

av deres arkiver.

Videresendte Samuelsen Museet fikk tilbud om å 

overta arkivmateriale og gjenstander etter predikant 

og komponist Åge Samuelsen fra Skien. Etter å ha 

vurdert tilbudet, kontaktet vi Nasjonalbiblioteket 

(NB), som også ivaretar arkiver etter andre forfattere/

musikere av nasjonal interesse. NB ønsket å ta hånd 

om materialet og vi bidro med å opprette kontakt 

mellom NB og giver. Vi vurderte NB som en bedre 

løsning i dette tilfellet blant annet fordi de har 

spesialkompetanse på rettighetsspørsmål. 

FOTOARKIV Fotosamlingen til Telemark Museum 

er på rundt 2,6 millioner fotografier. 1.020 foto ble 

digitalisert, rengjort og emballert på nytt i 2016, og 

det ble 724 nye fotoregistreringer i museets database 

Primus.  Det totale omfang av fotoregistreringer i 

museets database er 108.486, på Digitalt Museum 

har vi 16.654 fotoregistreringer. 

Ingen nye fotoarkiver er tatt inn i 2016, men det er 
noe tilvekst av foto fra idrettskretsens arkiv som er 
ordnet og registrert. Fotomagasinet i kjelleren på 
Brekke er fullt og overbelastet. 

Holta, Knudsen, Aall, Tveito, PP og Varden 

Fotomateriale etter familiene Holta og Knutsen er 

ordnet og emballert. Foto fra Aall-arkivet er skannet 

og registreringen av bildearkivet er godt i gang. 

Fotoarkivet etter Hans Tveito er digitalisert, registret 

og lagt ut på Digitalt Museum. Restanser fra PP-

arkivet er emballert og satt i fotomagasin. Gamle 

acetat 16mm spillefilmer er registrert og emballert 

på nytt. Vi har også fortsatt registreringen av Varden-

arkivet, årgang 1954.

Jorunn Sem Fure og Jørgen Haave kan smile bredt: fire malerier av Blom-familien har kommet hjem til Skien takket være Gayle Harbor fra 

California.



18 telemarkmuseum.no

Kompetanseheving Long Life for Photography 

var et EØS-fotobevaringsprosjekt 2015-2016. 

Målet var å heve kompetansen for fotoarkivarer 

i Europa. Telemark Museum var en av fire norske 

fotobevaringsinstitusjoner som deltok i prosjektet. 

Fotoarkivar Cecilie Authen Borgestad har i den 

sammenheng blitt kurset og deltatt på workshops 

i fotomagasiner i Berlin, Warszawa og Rotterdam 

gjennom våren. Bestandsanalyse av fotosamlingene 

våre kom i gang med ny kompetanse. I mars var 

Telemark Museum og fotoarkivet vertskap for kurator 

og fotobokkunstner Pawel Szypulski gjennom 

nettverket «Artist in residence», som er en del av 

prosjektet. 

Daguerreobase Fotoarkivet samarbeider 

fortsatt med det internasjonale registrerings- og 

kartleggingsprosjektet Daguerreobase for unika og 

daguerreotypi, for å ivareta den sjeldne samlingen av 

tidlige foto som museet forvalter.

UTSTILLINGSARBEID
• Årets parkutstilling i Brekkeparken fikk   
 tittelen Tidsvinduer. Utstillingen tema-
 tiserer Telemark Museum som arkivinstitusjon,  
 og viser eksempler på ulike typer arkiv
 materiale og fotografier. Utstillingen blir   
 stående i 2017. Direktør Jorunn Sem Fure   
 var prosjektansvarlig. Vi bidro med foto,   
 arkivmateriale, tekster og digitaliserings-
 arbeid.  
• Ibsen og familien på Henrik Ibsen Museum,   
 gjenstands- og brevutstilling og bymodell 3D: 
 Vi bidro med tekster, gjenstander, utvalg,   
 tilrettelegging og dokumentasjon.
• Porselensmuseet: registrering, montering   
 PP-gjenstander, bistand til juleutstilling.   
 Oppfølging, tilrettelegging og registering 
 av Thorsen-porselen for Porsgrunn 
 kommune til utsmykning på Klyvejordet   
 sykehjem.
• Hellige Olaf: Vi bidro med montering av   
 tegninger til årets utstilling på 
 Kittelsenhuset. 

UTLÅN
• Japanomania, Nasjonalmuseets utstilling   
 17. juni-16.oktober 2016
• Kvinnelige kunstnere i Kragerø, bildende   
 kunst, 20 malerier, til utstillingen som ble   
 vist av Kragerø Faste Billedgalleri Posthus-  
 gården, våren 2016. 
• Sommerutstillingen 2016, utlån bildende   
 kunst (4 malerier) til Kragerø Faste billed-
 galleri Posthusgården. 
• Tekstilkunstner Vera Kværndals arbeider 
 (7 billedtepper). Utstilling i vinterkirken på   
 Skåtøy, sommer 2016.
• Arbeiderfaner (4 stk), utstilling på Telemarks-
 galleriet, Notodden, våren 2016.
• Brotherly Love. Foto og gjenstander til 
 Skougaard-utstillingen på rådhuset i Langesund.

PROSJEKTER, SAMARBEID, DELTAKELSE
• Stueprosjektet Brekkeparken. Prosjekt-  
 deltakelse og dokumentasjon, samling av   
 kildemateriale om stuene
• Den store og sjeldne myntsamlingen til 
 Telemark Museum. Opptak med NRK, vist   
 januar 2016
• Arrangementer: Bunadsdag og 
 Skrekkeparken, planlegging, tilrettelegging   
 og visning av tekstiler.
• Telemark Museum har en representant i   
 Historisk Forum i Skien: Åpning av Faret 
 kulturminnepark 2016 og arbeid med   
 historisk kirkegård på Lie
• Telemark Museum arrangerte 
 nettverksmøtet og forskersamlingen i 
 Litteraturnettverket 25. til 27. oktober.
• Kartlegging av bygningsmasse og rom/  
 funksjoner på Venstøp på Ibsens tid. 
 • Deltakelse styringsgruppe Kystkultur 
 Bamble v/ avdelingsleder
• 4 malerier av familiene Blom og 
 Roughtvedt kjøpt fra California/USA: 
 Dokumentasjon, proveniens, tilrettelegging, kjøp
  og besøk av selger. God pressedekning  
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dokumentasjonsprosjekt støttet av Kulturrådet.
Fagfellevurderte artikler i programmet: 

Bløffen om Ibsens kjøkken v/ Jørgen Haave. 
Publisert på telemarkmuseum.no

Teoretisk fundament for minnepolitiske kjøkkenrefl-
eksjoner v/ Jørgen Haave. 
Publisert på telemarkmuseum.no

Rejection and embrace – the icon Henrik Ibsen and 
his birthplace Skien i det spanske turistmagasinet 
Revista de Estudios Turísticos v/ Jorunn Sem Fure.

BOKSAMLINGENE Museets boksamlinger er ført inn 

i databaseprogrammet Tidemann. 
Tilvekst 2016: 95 titler

NETTVERK Samfunnsminnet deltar i disse nasjonale 
nettverkene: Litteraturnettverket, Herregårdsnett-
verket, Nettverk for magasin og bevaring, Samtids-
nettverket og Fotonettverket. 

FAGLIG OPPDATERING Vi har felles fagsamlinger 
med Vest-Telemark Museum og Norsk Industriarbei-
dermuseum. Det har vært to samlinger i 2016. Vi har 
også deltatt på flere kurs og fagkonferanser i året 
som gikk.

Arkivdagen Den nasjonale Arkivdagen – Da klokka 

klang ble markert i november, i det nye Arkivbygget. 

To foredrag knyttet til skole og skolehverdag sto på 

programmet, og publikum fikk omvisning i lokalet.

FOREDRAG Ansatte i Samfunnsminnet har holdt 

en rekke faglige foredrag i Skien Næringsforening, 

Skiensfjordens Polytekniske Forening, Menstad 

bydelshus, Seljord sogelag, Tokke historielag, 

Televerkets pensjonister, Bamble bibliotek, 

Skien bibliotek, på forskersamling med Norges 

Museumsforbund, med Mersmak (Ibsen-forskning på 

sykkel) og i Litteraturnettverket.

FORSKNING OG PUBLIKASJONER Familien Ibsen v/

Jørgen Haave. En utvidet biografi om Henrik Ibsen og 

familien hans. Støttet av Norsk faglitterær forfatter 

og oversetterforening (NFF). Museumsforlaget har 

antatt boken, det er jobbet videre med manus og 

utgivelse blir våren 2017.

LITTERATURNETTVERK Museet deltar i 

Litteraturnettverkets forskningsprogram Museer 

som minnepolitiske aktørar. Det er et forsknings- og 

PokemonGo gikk som en farsott over landet sommeren 2016, og mange jaktet i Brekkeparken. Her er museets egne folk: Jorunn Sem Fure og 

Andreas Nordmo
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Leder: Thorbjørn Løberg
Årsverk: 7

PLANARBEID Bygningsvernets aktiviteter prioriteres i 

forhold til flere planverk. Byggteknisk gjennomgang, 

som er under revisjon, ligger i bunnen. Dette er 

en analyse av hvert enkelt byggs tekniske tilstand. 

I tillegg har vi prioritert bygningsmassen etter 

antikvariske prinsipper. Sikringsplan og bruksplan er 

også en viktig del av planverket.   

Virksomhetsplanen er et arbeidsverktøy gjennom 

året. Den utarbeides etter innspill fra eierstyrer/

kommuner, egne vurderinger og opp mot de før 

nevnte planer.

MÅL Bygningsvernets mål er god forvaltning av 

bygninger og parkanlegg, samt utarbeide gode 

rutiner for drift, og riktig prioritering av oppgaver.

SIKRINGSARBEIDET De aller fleste av våre bygg 

er sikret med brann- og tyverialarm tilknyttet 

Brannvesen (110), og/eller vaktselskap. 24 av 

de viktigste bygningene har i tillegg automatisk 

sprinkelanlegg.
Planlegging og administrasjon av sikringsarbeidet ved 
Telemark Museum ligger til Bygningsvernet. Dette 
innebærer i praksis daglige, ukentlige, månedlige og 
kvartalsvise sikringsrunder. Vi arrangerer brannøvelser 
for alle ansatte. 

BYGNINGSVERNET
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Serviceavtaler for årlig kontroller av slokkemidler, 
sprinkelanlegg, elektriske anlegg, heiskontroller og 
brann/tyverialarmer administreres av oss. 
Avtaler med vakt- og forsikringsselskaper og energi-
avtaler blir forhandlet frem og fulgt opp av Bygnings-
vernet.

• Vi har avtale med Securitas om 
 utrykking og mobilt vakthold
• Vi har prioritert å montere 
 overvåkningskamera
• Vårt magasinbygg i Skien er fullt 
 oppgradert med brann- og 
 tyverialarmanlegg
• Vi arbeider kontinuerlig med 
 nøkkelsystemer for å bedre sikkerheten
  og forenkle bruken for ansatte

Ansatte på Samfunnsminnet tok en dag med malerkosten i det nye Arkivbygget. 

Sikringsplan for Telemark Museum er rullert, den 
inneholder risiko- og konsekvensanalyser for alle 
våre bygg. I tillegg er bruksplanen et meget godt 
styringsredskap for drift av bygningsmassen, alle byg-
ninger ved Telemark Museum er med i planen.
I det nye verkstedet i Bratsberggaten 22 er brann- og 
innbruddsalarmer oppgradert og nytt nøkkelsystem 
installert. 

I Bondebygget, som nå er arkiv- og kontorbygg, er 
det også montert nytt alarmanlegg. Alarmanleggene 
i Brekkeparken kafe og på Henrik Ibsen Museum er 
også fornyet. Brannsyn og el- kontroller er gjennom-
ført.
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Bygningsmassen pr. 31.12.2016: 
112 bygninger:
101 antikvariske, 24 av dem er fredet
11 administrative
I tillegg har vi 9 båter.
Vi har også driftsansvar for Sjøfartens Hus i Pors-
grunn, som blant annet huser 

DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter.
 
Bø Museum gikk ut av Telemark Museum 1.januar 
2016 og vi fikk med det færre bygninger i vår porte-
følje. Til gjengjeld fikk vi tilført Bratsberggate 22 som 
nytt verksted.

HENRIK IBSEN MUSEUM På Venstøp har vi arbeidet 

med parken. Syrinene foran hovedbygget er klipt helt 

ned, stier i anlegget er spadd opp og gruset. Nytt 

søppelstativ er montert. Vi har også bidratt i arbeidet 

med ny utstilling.

BREKKEPARKEN OG BREKKE MUSEUM. 

Bygningsvernet har hatt mange oppgaver i 

forbindelse med Brekke-anlegget. Trepleie, grusing 

av stier, rydding av lysthushaugen og vedlikehold 

av lekeplassen er noe. Vi har bidratt ved store 

arrangementer i parken, blant annet 17.mai, 

Skrekkeparken og Julemarked.

Bygningsmessig arbeid tar aldri slutt i Brekkeparken, 
og vi har blant annet utbedret scenen på Brekkepark-
en kafe, lagt om taket på annekset i Tomtegata 2, 
restaurert vinduer på Søndre Brekke, hatt takslått i 
parken, og papptaket på kontorbygget er lagt på 
nytt. 

Vi har montert nytt kjøkken og pusset opp gang og 
vindfang i vaktmesterleiligheten i parken. Plakat-
stativ er produsert og vi har malt lekerom og gang i 

VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER OG ANLEGG

Ulefos Hovedgaard ble restaurert i hele 2016. Nå skinner fasaden igjen.
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sørfløyen. Taket i ballsalen og biljardrommet i Nord-
fløyen er sparklet og malt, og taket i restauranten er 
lagt om.

Holtastua har fått spesiell oppmerksomhet i 2016. 
Gjennom stueprosjektet ble det oppdaget at bygget 
trengte en nærmere gjennomgang. Tre eksperter 
har vurdert 1700-tallstua fra Sauherad. Arkitekt Finn 
Christiansen har levert en rapport som styret må ta 
stilling til. Dette blir en sak i 2017.

Bondebygget Vi startet året med opprustningen av 

Bondebygget, Øvregate 39. Det ble lagt ned et stort 

arbeid med ombygging til kontorer og arkivrom for 

Samfunnsminnet. Nytt anlegg for muggsanering, 

rullereoler og hyller ble montert. Bord er produsert. 

Utvendig har bygget fått ny fasade med større 

vinduer mot Øvregate, og hele bygget er nymalt. 

På høsten fikk vi også en uforutsett jobb med å 

drenere rundt huset, etter at kraftig nedbør ga vann 

i kjelleren. 

Thure trykks lokaler blir romslig arbeidssted for 
Bygningsvernet.

Brekkeparken kafe Kjøkkenet på restauranten er 
oppgradert med nye ovner, benker og diverse 
bygningsmessige detaljer. 

Bratsberggaten 22 I sommer overtok Bygningsver-
net Thure Trykks gamle lokaler i Bratsberggaten 22. 
Dette er Telemark Museums nye verksted. Her har 
vi utført betydelige oppgraderinger, vi har malt alt 
innvendig i 1.etg, bygget nytt rom til malerverksted 
og sveiseverksted som er innredet med avsug og 
nødvendig tilrettelegging. I snekkerverkstedet er det 
bygget tre arbeidsplasser.  Maskiner er plassert og 
montert for å oppnå maksimal grad av sikkerhet og 
effektivitet. Varmepumper er montert for å minimere 
strømforbruket, og i lagerdelen er det montert ma-
terial- og pallereoler. Vi har investert i en brukt truck, 
og to brukte blikkenslagermaskiner er på plass.  

Jønnevald rutebilanlegg Vi hadde en stor vannlek-
kasje i leiligheten i 2.etg, det ble en forsikringssak.

BAMBLE MUSEUM Bamble kommune har ved-
likeholdsansvaret for bygningsmassen ved Bamble 
Museum, men vi har brannvernledelse. Vi bidrar ved 
spesielle restaureringsoppgaver, og i 2016 lagde vi 
nye bunnstokker til det gamle rådhuset i Langesund. 
Vi ga også museumsfaglige råd i forbindelse med 
overflatebehandlingen av veggene.
 
BERG-KRAGERØ MUSEUM Ved Berg-Kragerø 
Museum, som også inkluderer Kittelsenhuset, har 
Telemark Museum ansvar for bygninger og par-
kanlegget. I tillegg til det daglige vaktmester- og 
gartnerarbeidet har vi malt Kittelsenhuset innvendig 
før åpning i 2016. 
Badehuset og trappehuset i hovedbygget på Berg er 
også malt. Parkens verneområdet har krevd mye tid 
fra vår vaktmester i Kragerø. Bistand til utstillinger og 
samlingsforvaltning har vi også ytt. 

BREVIK BYMUSEUM Porsgrunn kommune har 
vedlikeholdsansvaret for det gamle rådhuset i Brevik, 
men vi har brannvernledelse og EL-tilsyn. Vi har også 
bistått med konsulenttjenester i forbindelse med 
restaureringsarbeidet på søndre fasade, og en del 
vaktmesteroppgaver.

PORSGRUNNSMUSEENE I Porsgrunn har vi 

vedlikeholdsansvar for boligmassen, parken og 

båten «Hans Martin». Vi har driftsansvar for 

Sjøfartens Hus. Butikk- og utstillingslokalene på 

Porsgrunds Porselænsfabrik sorterer også under 

Bygningsvernet. Dette medfører mange vaktmester- 

og gartnertjenester. Vi leier inn ekstrahjelp i 

sommerhalvåret for å holde parkanlegget i strekk. 

I 2016 har vi produsert ny sjøfartsutstilling på Du 

Verden sjøfartsmuseum og vitensenter. 
Året har bydd på problemer med innbrudd og 
hærverk. Til tross for alarmer og overvåkningskam-
era, er det stadig ødeleggelser som må repareres. 



24 telemarkmuseum.no

ULEFOS HOVEDGAARD Arbeidet på Ulefoss har 
også i 2016 hatt førsteprioritet hos Bygningsvernet. 
Vi har levert etter planen både på økonomi, tids-
bruk og kvalitet – og vi ligger foran skjema! Sør- og 
østveggen er ferdig, og vi har fortsatt arbeidet med 
nord- og vestveggen på østfløyen. 
På nyåret går vi inn i en søknadsprosess for å full-
finansiere resten av arbeidet og vi håper å kunne 
sette sluttstrek for utvendig arbeid sommeren 2018. 
Innvendig har vi fått malt alle tak i 2.etasje, og sen-
høstes arbeidet vi med veggene i tårnsalen. Billed-
restaurering i havesalen er fullført; et stor og viktig 
arbeid som ble bekostet av Riksantikvaren.  
Vi har i tillegg til vaktmester- og gartneroppgaver 
fortsatt samarbeidet med Landskapsarkitektene i 
Feste a/s. Vi oppdaterer og tilbakefører parkanlegget. 
Felling av trær og busker, opparbeidelse av gamle 
stier og generell trepleie er en del av dette arbeidet.  

STUDIETURER OG DELTAKELSE 
Bygningsvernets ansatte har vært på flere studieturer 
i 2016: 
Studietur Rjukan i forbindelse med planleggingen av 
det nye verkstedet. 
Studietur til Molde for å se nytt museumsbygg
Studietur for Stueprosjektet.
Studietur til Stockholm i forbindelse med arbeidene 
på Ulefos Hovedgaard.
Besøk på Sjøfartsmuseet i Grimstad. 
Avdelingen har en representant med i gruppen som 
arbeider med Samlingsplan, og en i Stueprosjektet.

Hilde Viker Berntsen, konservator i Mur og Mer og malerikonservator Ingeborg Korvald restaurerte veggmaleriene på Ulefos Hovedgaard.
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Leder: Siv Dyrkolbotn 
Stillinger: 10,23
 

MÅL Administrasjonens mål er å styrke 

organisasjonen, skape gode styringsverktøy innen 

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og Menneskelige 

ressurser (HR), samt legge et godt økonomisk 

fundament for utvikling. Arbeidet med å få 

Brekkeparken kafé økonomisk på fote, ligger også til 

avdelingens oppgaver. 

ANSATTE I 2016 var det 10,23 årsverk som hørte til 

administrasjonsavdelingen. Selve administrasjonen, 

inkludert prosjektansatte, sentralbord, arkiv 

og booking, talte 4,8 årsverk, renhold 0,8 og 

Brekkeparken kafé 4,63 årsverk.

REGNSKAP Avdelingen har hatt 1,8 stillinger som 

har arbeidet med regnskapsføring, remittering, lønn, 

årsoppgjør, arkivering, booking, m.m. I tillegg er en 

60% stilling som fører regnskapet for DuVerden AS, 

knyttet til avdelingen. Stillingsstørrelsen ble redusert 

til 40% 1. mai 2016. Utgiftene til denne stillingen 

faktureres DuVerden AS. 

HMS Ansvar for HMS ligger til Administrasjonen. Det 

holdes jevnlig møter mellom HMS-ansvarlig, som er 

leder for Administrasjonen, og verneombud. Det blir 

også holdt møter i Ledelse, tillitsvalgt og verneombud 

(LTV) når det er saker som bør tas opp. Museet har 

ADMINISTRASJON

Brekkeparken kafe har hatt en økning i omsetningen på 6,7 prosent, og 17. mai er en god dag for matsalg. 
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tett kontakt med bedriftshelsetjenesten Stamina. 

FØRSTEHJELP I 2016 gjennomførte vi kurs i 

hjertestart for noen av de ansatte. Det er også 

inngått en avtale med Stamina om svært rimelig 

trening på deres treningssentre. De som har takket ja 

til tilbudet, får også en liten støtte fra bedriften, i håp 

om å bedre folkehelsa. Fraværsprosenten var på 3,49 

prosent blant de fast ansatte. 

SENIORKURS Vi har holdt infomøte om pensjon for 

ansatte over 60 år. 

STORE PROSJEKTER Museet har så å si til enhver 

tid store prosjekter på gang, og avdelingen bidrar 

med organisering og finansiering. I 2016 var det 

Porselensmuseet og nytt kystkultursenter som tok 

mye tid, også i nybyggsaken (Prosjekt Brekkeparken) 

har vi deltatt. Det store renoveringsprosjektet Ulefos 

Hovedgaard er også et slikt stort prosjekt, der 

avdelingen deltar med det administrative. Avdelingen 

deltok i arbeidet med kjøp og overtakelse av Thure 

Trykk-bygget til nytt verksted for Bygningsvernet. 

Med museer i fem kommuner og med sju eierstyrer 

går mye tid til møtevirksomhet. Dette gjelder 

også møter til museets styre, der direktør og 

administrasjonssjef forbereder og er til stede på 

møtene. I tillegg til eget styre, sitter direktøren i styret 

til Visit Grenland og DuVerden, og er daglig leder for 

Sjøfartens hus. Administrasjonssjefen sitter i styret 

til Sameiet Lundetangen, er styremedlem i Stiftelsen 

Sjøfartens hus, og bisitter i styret til DuVerden.
 

RENHOLD Telemark Museum har 0,8 faste årsverk 

innen renhold, fordelt på tre deltidsstillinger. De 

ansatte skal rengjøre 112 bygninger – de fleste er 

ikke tilrettelagt innen HMS-reglement. Det er spesielt 

foran sesongåpning at selve museumsbygningene 

blir rengjort. De fleste har ikke innlagt vann, og det 

er en stor, tung jobb som er lite tilrettelagt innenfor 

dagens HMS-reglement. Vi leier inn ekstrahjelp til vår- 

og høstrengjøring. Vi har en renholder ansatt i 60% 

stilling som leies ut til DuVerden AS, redusert til 40% 

fra vår 2016.

BREKKEPARKEN KAFÉ 2016 er det sjette året 

Telemark Museum har hatt ansvar for Brekkeparken 

Kafé. Omsetningen på kafeen har økt med 6,7% 

sammenlignet med 2015. Det foregående året var 

økningen på 12%. Vi har snudd negative tall til 

positive! Til sesongen fikk vi på plass nye møbler 

inne, og på høsten begynte Bygningsvernet på et 

større renoveringstiltak; isolering og nye vinduer i 

glassveranda, og pussing av overflater i hele kafeen 

og på loftet.
Vi fortsetter jobben med å gjøre kaféområdet trivelig-
ere i 2017. 

DuVERDEN sjøfartsmuseum og vitensenter i Pors-
grunn åpnet i 2013. Telemark Museum eier 60% 
av aksjene i foretaket, Tekna eier 40%. Besøkstallet 
på DuVerden endte på 18.038, av disse var 5.406 
skoleelever. I tillegg var litt over 1.900 gjester i form 
av å delta på møter eller seminarer.

Bunader og tulipaner sto på programmet på Bunadsdagen. 
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STYRET 
Direktør: Jorunn Sem Fure
Styreleder: Lars Skjelbred  Vara: Emil Aubert

Styremedlem: 
Heidi Hamadi  Vara: Frode Bakken
Hans Edvard Askjer  Vara: Åslaug Sem-Jacobsen
Iver A. Juel  Vara: Gotfred Nilsen
Inger Andersen Kise  Vara: Ole Mathisen 
Bjørn Helgedagsrud  Vara: Jørgen Haave
Roger Normann  Vara: Dag Holmer
Arvid Høgvoll  Vara: Egil Stokken

ANSATTE

Abrahamsen, Gunnar  Museumshåndverker 

Andersen, Charlotte  Arkivar, prosjekt

Andersen, Morten  Maler/museumshåndverker

Andreassen, Bendik  Driftsansv. Brekkeparken kafe

Baklid, Alice Brandal  Tekstilkonservator

Bjørnback, Kjetil  Vaktmester

Borgestad, Cecilie Authen  Fotoarkivar

Berge, Kristin   Informasjonsansvarlig

Bjercke, Kari  Magasinansvarlig

Dale, Linnea   Formidler

Dolva, Vibeke  Fotoarkivar

Danielsen, Catrine Orr  Koordinator

Dyrkolbotn, Siv  Avd. leder administrasjon

Eek, Mariken  Formidler

Fure, Jorunn Sem  Direktør

Gardåsen, Tor Kjetil  Førstekonservator NMF

Gundersen, Aagot  Renholder

Haug, Hege A  Regnskapskonsulent (vikar)

Heian, Roger  Vaktmester 

Helgedagsrud, Bjørn  Utstillingskonsulent 

Hermansen, Christine  Avd. leder Møtestedet 

Holte, Thor Olav  Museumshåndverker/tømrer

Honningdal, Silje  Publikumsansvarlig 

Haave, Jørgen  Konservator NMF

Jensen, Shuxin  Regnskapskonsulent (perm.) 

Kittilsen, Reni  Kafémedarbeider

Larsen, Henrik Berg  Formidler

Lundberg, Trond   Fotoarkivar (prosjekt)

Løberg, Thorbjørn  Avd.leder Bygningsvernet 

Nes, May Bodil  Rengskapskonsulent (vikar) 

Nordmo, Andreas  Formidler

Omland, Rasmus  Vert

Palerud, Mette H.  Økonomikonsulent 

Rodvang, Ellen  Avd.leder Samfunnsminnet 

Rudborg, Bjørn  Prosjektleder nybygg Brekke 

Samuelsen, Ann-Kathrin  Publikumsutvikler

Skogen, Elin Mæland   Aktivitetskoordinator/renhold

Stenehjem, Tone  Booking/adm.sekretær 

Tangen, Kirsten   Arkivar

Tesfia, Jonas   Renholder 

Varanauskaite, Lijana  Renholder

Vinner, Jens K.   Museumshåndverker

Aasen, Ann Iren Ryggen  Driftsansv. Porselensmuseet
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Gaveforsterkningsordningen (GFO) for museer ble 
innført i 2014, men er nå utvidet til å hete Gave-
forsterkningsordningen for kunst- og kulturformål. 
Ordningen er at en pengegave til kunst- og kultur-
virksomhet utløser en statlig gaveforsterkning til 
mottaker på normalt 25 prosent av gavebeløpet. 
En gave på 100.000 kroner gir et statlig tilskudd på 
25.000 kroner. 

Kulturminister Linda Hofstad Helleland hadde med 
seg et brev som ga oss forsterkning av gaver da hun 
besøkte Telemark Museum. 

AKTIVE SØKERE Telemark Museum har gjennom 

hele ordningens virke vært aktive med å søke 

gaveforsterkning. Vi har informert våre potensielle 

gavegivere om ordningen, slik at alle har vært godt 

kjent med betingelser og muligheter. Formålet 

med gaveforsterkningsordningen er å stimulere 

private aktører/miljøer til å delta med finansiering 

av en rekke kunst- og kulturformål. Det er bare 

gavemottaker som kan søke om gaveforsterkning og 

som må bekrefte at vilkårene for gaveforsterkning er 

oppfylt.

FIRE INNFRIDD Telemark Museum har sendt inn tre 

søknader i 2016, samt en søknad fra 2015 som ble 

realisert i 2016. Samlet gaveforsterkning til Telemark 

Museum er i 2016 på 1.262.500 kroner. Av denne 

gaveforsterkningen er 125.000,- overført til budsjett 

for 2017.
Som en del av den ordinære, årlige rapporteringen 
til Kulturdepartementet, skal Telemark Museum 
dokumentere at gaver og gaveforsterkning forvaltes 
i samsvar med ordningen. Både gave og gaveforst-
erkning skal gjøres rede for i museets årsberetning og 
spesifiseres i årsregnskapet.

GAVENE 

Her følger de fire gavene fra 2016, med 

søknadsdato, giver, tiltak, gavestørrelse og 

gaveforsterkningsordning (GFO):

• 18.11.2015. Jørgen/Marie R. Knudsens   
 Familielegat. Sjøfartsutstilling DuVerden,   
 Porsgrunn. 
 Gave 800.000,-. GFO 200.000,-

• 07.04.2016. BVH-fond. Flere tiltak på liste,   
 Brekkeparken, Skien. 
 Gave 3.500.000,-. GFO 875.000,-

• 16.06.2016. Sonja og Emil Auberts legat.   
 Utviklingstiltak Brekke, Skien. 
 Gave 250.000,-. GFO 62.500,-

• 17.06.2016. BVH-fond. Oppgradering mv    
 Brekke, Skien. 
 Gave 500.000,- GFO 125.000,-.
 Alle gaver og gaveforsterkningsprosjekter er  
 forvaltet i samsvar med ordningen.

GAVER GIR GAVER

Barna synes det er gøy å designe sin egen kopp på Porselensmuseet.
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Katrine Johansen var guide på Kittelsenhuset i 2016.
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REGNSKAPSTALL
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NOTER
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